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Odbor vnější komunikace 

pátek, 5. dubna 2019 

Titulní strany hlavních deníků 

Předseda KSČM Vojtěch Filip měl podle zjištění Práva lobbovat za byznys obviněného ústeckého 

podnikatele Tomáše Horáčka. E15 se věnuje novému zabezpečovacímu systému ETCS na české 

železnici. Hospodářské noviny přináší rozhovor s brankářem londýnského Arsenalu Petrem Čechem, 

který letos ukončí profesionální kariéru. Lidové noviny píší o návrhu ministerstva životního prostředí, 

podle kterého by obce účtovaly občanům svoz odpadu podle hmotnosti nebo objemu 

vyprodukovaných odpadků. Mladá fronta DNES upozorňuje na pokuty od řidičů, které do obecních 

pokladen přispívají desítkami milionů korun. Deník N informuje o zaměstnávání pracovníků 

z Vietnamu ve vodňanské drůbežárně z holdingu Agrofert. 

Zprávy 

E15: Bezpečné koleje za miliardy. V letošním roce bude na české železnici zaveden zabezpečovací systém 

ETCS, který by měl v budoucnu výrazně snížit počet nehod na tuzemských tratích. SŽDC bude do systému 

investovat na pěti úsecích 2,5 mld. Kč, dopravci pak budou muset patřičně vybavit své vlaky. České dráhy 

počítají s výdaji okolo 5 mld. Kč, RegioJet a Leo Express pak v řádech stovek milionů Kč. 

LN: Slivovice tekla proudem, stát vydělal na dani. Majitelé českých pálenic mají za sebou rekordní rok, 

podle zjištění LN loni vyprodukovaly pro své zákazníky přes 8 milionů litrů destilátů. To je 2,5násobně více 

než v předchozím roce a jedná se o nejlepší výsledek za posledních deset let. Státnímu rozpočtu pálenice 

přispěly na dani částkou 574 milionů korun, předloni to bylo 245 mil. Kč.  

E15: Prahu čeká debata o zdanění bytů. V rámci tažení za dostupné bydlení řada měst, například 

Vancouver nebo Paříž, zatížila vlastníky prázdných bytů vyšším zdaněním. Zástupci pražské koalice budou 

dnes o podobném kroku jednat také, magistrát by mohl v budoucnu mapovat počet prázdných pražských 

bytů. 

E15: Vietnamské aerolinie chystají linku do Prahy. Česká republika pravděpodobně brzy získá přímé 

letecké spojení s Vietnamem, novou linku chce otevřít vietnamský dopravce Bamboo Airways. Probíhající 

intenzivní jednání mezi oběma stranami deníku E15 potvrdil vietnamský zástupce v Radě vlády pro 

národnostní menšiny Pham Huu Uyen.  

Mf DNES: Stavbu D3 blokuje spor o pozemek. Ředitelství silnic a dálnic nemůže dokončit 50 metrů 

jihočeské dálnice D3 v úseku Ševětín-Borek. Majitel příslušného pozemku podal žalobu proti rozhodnutí 

krajského úřadu, který zamítl jeho odvolání proti vyvlastnění. Krajský soud v Českých Budějovicích by měl 

rozhodnout do 90 dní. 
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Mf DNES: Německo poroste jen o 0,8 procenta. Přední německé ekonomické instituty podstatně snížily 

společný odhad letošního růstu tamního HDP. Nově analytici počítají s meziročním ekonomickým růstem o 

0,8 procenta, loni na podzim přitom prognóza hovořila o bezmála dvouprocentním tempu. Podle ekonomů je 

pro Německo největším rizikem odchod Velké Británie z EU bez dohody. 

Mf DNES: EU mění podmínky obchodu s plynem. Europarlament potvrdil novou podobu pravidel pro trh 

s plynem. Úprava se týká všech plynovodů vedoucích z jiných zemí na území států EU a v jejich pobřežních 

vodách. V praxi tak například nový plynovod Nord Stream 2 na dně Baltského moře bude muset provozovat 

jiná společnost než ruský Gazprom. Unie v současnosti 70 % plynu dováží. 

 


